
Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 81 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj ako „VZN“),  

   

 

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  

č. .../2019 zo dňa 26. novembra 2019,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.  

6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda  

  

 

 

  I.    

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016  

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská 

Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2016 zo dňa 6. decembra 2016a  

všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 zo dňa 11. decembra 2018 sa mení a dopĺňa 

nasledovne:  

  

 

1. V § 4 odsek 5 sa na konci vynechá čiarka a pripájajú sa tieto slová „ak v odseku 6 nie je 

ustanovené inak.“ 

 

2. V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

     „6. Náklady na zabezpečenie plastových 120 litrových zberných nádob znáša pôvodný 

pôvodca odpadu, ak došlo z dôvodov na jeho strane k odcudzeniu, poškodeniu, zničeniu 

zbernej nádoby pred uplynutím 5 rokov od odovzdania zbernej nádoby pôvodnému 

pôvodcovi odpadu.“ 

 

3. V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  

„7. Oprávnená osoba môže vykonať zber a odvoz takého zmesového komunálneho odpadu 

a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý je uložený v zberných 

nádobách/plastových vreciach označených mestom podľa tohto VZN.“ 

 

4. V § 12 odsek 5 písm. a)  znie: 

„a) zberné nádoby s objemom 110  litrov kovová sivej alebo oceľovej farby alebo 120 litrov 

plastová modrej farby pre rodinné domy (rodinný dom je budova určená predovšetkým na 

rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, 

dve nadzemné podlažia a podkrovie).Uvedené zberné nádoby sú označené samolepiacou 

nálepkou, na ktorej je uvedené označenie FO-KO -číslo nádoby.“ 

 

5. V § 12 odsek 5 písm. b)  sa vypúšťajú  slová „alebo kovová“. 

 

6. V § 12 odsek 5  sa za písm. b) vkladá nové písm. c), ktoré znie: 

“c) zberné nádoby s objemom 120 a 240 litrov, plastová pre právnické osoby a fyzické 

osoby- podnikateľov,“. 



 

7. V § 12 odsek 5 sa doterajšie písm. c) označuje ako písm. d) a v zátvorke za čiarkou sa 

vkladajú slová „v záhradkárskych lokalitách“. 

 

8. V § 12 odsek 6 písm. a) sa na konci vynechá čiarka a pripájajú sa tieto slová „a ďalšiu takúto 

zbernú nádobu pre deti do troch rokov v domácnosti ako aj pre poberateľov peňažného 

príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou,“. 

 

9. V § 12 odsek 6 písm. b) sa na konci vynechá čiarka a  pripájajú sa tieto slová „a ďalšiu 

zbernú nádobu pre deti do troch rokov v domácnosti ako aj pre poberateľov peňažného 

príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou,“. 

 

10. V § 12 odsek 6 písm. c) sa číslovka „40“ nahrádza číslovkou „120“ a slová „dvakrát za 

týždeň“ sa nahrádza slovami „ raz alebo trikrát za týždeň v závislosti od počtu bývajúcich 

osôb“. 

 

11. V § 12 odsek 6 písm. d)  sa na konci za bodkou vkladá nasledovná veta: „Uvedené zberné 

nádoby sú označené samolepiacou nálepkou odlišnej farby pre týždenný a dvojtýždenný 

zber, na ktorej je uvedené označenie PO-KO -číslo nádoby.“ 

 

12. V § 12 odsek 7 sa za slová „60 litrov“ vkladajú slová „zmesového komunálneho“ a na konci 

vety sa pripájajú tieto slová „alebo ukladanie zmesového komunálneho odpadu 

v označených plastových vreciach.  

 

13. V § 13 sa slová „čalúneného nábytku sa nahrádzajú slovami „dreveného vrátane čalúneného 

nábytku a dreva“. 

 

14. V § 16 odsek 6 písm. a) pododsek 1. sa na konci vkladá bodka a za bodkou sa vkladá nová 

veta „Pre rodinné domy sa zabezpečuje ambulantný zber papiera vyloženého pred domom 

raz za mesiac podľa harmonogramu zberu.„  

 

15. V § 16 odsek 6 písm. a) pododsek 2. sa vypúšťa slovo „nádoba“  a  slová  „minimálne 

dvakrát za mesiac“ sa nahrádzajú slovami „ raz za týždeň pre bytové domy„. 

 

16. V § 18 sa vypúšťa odsek 4 a doterajší odsek 5 až 8 sa označuje ako odsek 4 až 7. 

 

17. V § 20  odsek 4  vkladá nové písm. b), ktoré znie:  

„b) zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych lokalít na Malodvorníckej 

ceste, Bratislavskej ceste, Zelený rad v 7, 10, 20 alebo 35 m3 veľkokapacitných 

kontajneroch v 4 až 6 týždenných intervaloch, pričom deň odvozu sa oznámi pôvodným 

pôvodcom na oznamovacej tabuli na tvári miesta aspoň 5 pracovných dní vopred.“ 

a doterajšie písm. b) sa označuje ako písm. c).  

 

18. V § 23 odsek 2 sa slová „http//:dunstreda.sk/“ nahrádzajú slovami                                                       

„ http://dunstreda.sk/“. 

 

19. V § 23 odsek 4 sa na konci vety pripájajú slová „alebo na  zbernom mieste na zber 

pneumatík osobných motorových vozidiel na Bratislavskej ceste na pozemku parc. č. 

3418/81“. 

 

 

 

http://dunstreda.sk/


 

 

II. 

Účinnosť 

  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.  

  

  

  

V Dunajskej Strede,  ................2019          

  

        

  

JUDr. Zoltán Hájos,  

                     primátor mesta   


